
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

======================================================= 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 1 

от проведено заседание на 04.11.2011 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

Относно: Избор на председател на Общинския съвет - Кубрат. 

- Избор на комисия за провеждане на избора. 

- Механизъм за провеждане на избора. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1 

Избира комисия за провеждане на избора, която да се състои от пет члена. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Гласували:  „за”- 13, „против” – 7, „въздържал се” – няма. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 2 

 Избира комисия за провеждане на избора в състав: 

Наргис Назми Басри    

Ганка Иванова Георгиева  

Алкин Осман Неби  

Гюнан Ахмед Халил   

Хасан Мехмедов Сюлейманов  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Гласували:  „за”- 20, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 3 

  Избира Ганка Иванова Георгиева за председател на комисията за 

произвеждане на избора. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Гласували:  „за”- 13, „против” – 7, „въздържал се” – няма. 

 

 

 



 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 4 

  Приема механизъм за провеждане на избора: 

 Прави се бюлетина с предложенията за председател на общинския съвет като 

срещу всяко име има квадратче. На всеки общински съветник се дава бюлетина, в 

квадратчето той отбелязва предпочитания кандидат, бюлетината се поставя в плик и се 

пуска в урната. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Гласували:  „за”- 20, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

       

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) д-р И. Яхов 

==================================================================== 

Вярно с оригинала, 

     ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:  

               

          / Ив. Иванова / 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

======================================================= 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 1 

от проведено заседание на 04.11.2011 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

Относно: Избор на председател на Общинския съвет - Кубрат. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 5 

  

На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет – Кубрат 

 

Р  Е  Ш  И: 

Избира Ибрахим Халилов Яхов за председател на  Общинския съвет - Кубрат. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Избран след тайно гласуване с 14 гласа “за”. 

 

       

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) д-р И. Яхов 

==================================================================== 

Вярно с оригинала, 

     ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:  

               

          / Ив. Иванова / 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

======================================================= 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 1 

от проведено заседание на 04.11.2011 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

Относно: Избор на временна комисия, която да предложи проект на Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 6 

Избира временна петчленна комисия, която да предложи проект на Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.  

Гласували:  „за”- 20, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 7 

В състава на временната комисия, която да предложи Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация да влязат общинските съветници: 

1. Д-р Ибрахим Халилов Яхов  

2. Иван Маринов Борисов  

3. Младен Нейков Мишев 

4. Хасан Мехмедов Сюлейманов   

5. Хамза Вели Чакър  

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд – Разград.   

Гласували „за“: Иван Маринов Борисов - 13; Младен Нейков Мишев - 15; Хасан 

Мехмедов Сюлейманов  - 13; Хамза Вели Чакър - 17; д-р Ибрахим Халилов Яхов – 17. 

    

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) д-р И. Яхов 

==================================================================== 

Вярно с оригинала, 

     ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:  

               

          / Ив. Иванова /  


